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Het doel van dit spel 
• Dat je hond alleen een beloning krijgt als hij na één keer roepen snel 

naar je toe komt. Hiermee voorkom je dat je meerdere keren moet 
roepen voordat de hond bij je komt. 

• Puppy's reageren sneller op een (hoog) uitgesproken púúúúúpy, dan 
wanneer je z'n naam roept. Wanneer op den duur je pup snel naar je 
toe komt rennen vervang je púúúúúpy voor de naam van de hond. 
Op die manier koppel je zijn naam aan het snel bij je komen. 

• Vaak vinden puppy's het nog vervelend als ze bij hun halsband 
worden gepakt. Wanneer je je puppy vanaf het begin leert dat het 
vastpakken bij de halsband (of tuigje) juist leuk is door het te 
koppelen aan een voertje (of een klein spelletje) dan voorkom je dat 
je pup je zal ontwijken wanneer je hem wilt vastpakken. 

 
 
Wat heb je nodig: 2 personen en een rustige omgeving  
en verschillende lekkere voertjes zoals stukjes worst, kaas, kip en lever. 

 
Stap 1: aanleren 
1. Ga op de grond zitten en zet een bakje/zakje met 10 kleine voertjes achter je. 
2. Begeleider houdt pup vast en z’n koppie naar eigenaar gericht. 
3. Eigenaar roept de hond (zonder gebruik te maken van een commando) 
bijvoorbeeld door een hoger vrolijk stemmetje: púúúúúpy. 
4. Zodra hond bij eigenaar is: met ene hand geef je de pup 1 of 2 voertjes en met 
de andere hand pak je voorzichtig z’n halsbandje. 

 
 
Stap 2: als stap 1 een keer of 10 goed is gegaan. 
 

Als stap 1, maar nu zit je niet op de grond en je roept je hond pas als deze niet 
op je let. 
1. Komt hij meteen naar je toe, beloon hem dan rijkelijk uit je ene hand en pak 
hem rustig aan z’n halsband met je andere hand. 
2. Laat vervolgens je hond weer los en zeg hier bijvoorbeeld bij: “Vrij”. Neem 
daarna een neutrale houding aan of draai je om en loop weg. 
3. Zodra de hond weer met wat anders bezig is herhaal je bovenstaande 
procedure. 
 
Tip: roep de hond niet vaker dan 10 keer per oefensessie. Dit is om te voorkomen 
dat de hond er genoeg van krijgt en er zelf mee stopt. 
 
Herhaal het spel later op de dag eventueel nog een keer. 
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